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De brief van Paulus aan de Laodicenzen 

 

1. Paulus een Apostel, niet van mensen, of door 

mensen, maar van Jezus Christus, aan de 

broers die in Laodicea zijn. 

2. Genade zij u, en vrede, van God de Vader en 

onze Heer Jezus Christus. 

3. Ik dank Christus in elk van mijn gebeden dat 

u mag doorgaan en volhouden in alle goede 

werken, uitziende naar wat beloofd is op de 

dag van het oordeel. 

4. Wees niet verontrust door de zinloze preken 

van iemand die de waarheid geweld aan doet, 

om u van de waarheid van het Evangelie dat 

ik gepreekt heb af te leiden. 

5. En moge God nu geven dat mijn bekeerlingen 

vasthouden aan de nauwgezette kennis van 

de waarheid van het goede nieuws dat tot 

voordeel strekt, en de goede werken doen die 

met de redding gepaard gaan. 

6. Nu zijn mijn ketens die ik in Christus onderga 

nog aanwezig, waarin ik mij verheug en waar 

ik blij mee ben. 

7. Want ik weet dat dit zijn weerslag heeft op 

mijn eeuwige redding, die zal komen door uw 

gebed en de bijstand van de Heilige Geest. 

8. Of ik nu leef of sterf, het leven is voor mij het 

leven voor Christus, en het sterven zal een 

vreugde zijn. 

9. En onze Heer zal ons Zijn genade betonen, 

zodat u dezelfde liefde moge hebben, en 

dezelfde denkwijze. 

10. Daarom mijn geliefden, omdat u van de komst 

van de Heer heeft gehoord, denk en handel 

met diep ontzag, en dat zal u het eeuwig 

leven brengen. 

11. Want het is God Die in u werkt. 

12. En doe alles zonder zondigen. 

13. En wat het beste is mijn geliefden, verheug u 

in de Heer Jezus Christus en vermijd al het 

slijk der aarde. 

14. Laat al uw vragen aan God bekend zijn, en 

wees standvastig in de leer van Christus. 

15. Alles wat zuiver en waar is, en goed bekend 

staat, en eerbaar, en rechtvaardig, en 

aangenaam is, doe deze dingen. 

16. De dingen die u gehoord en aangenomen 

hebt, overdenk die zaken, en vrede zal met u 

zijn. 

17. Alle heiligen groeten u. 

18. De genade van de Heer Jezus Christus is met 

uw geest. 
19. Zorg dat deze brief aan de Kolossenzen wordt 

voorgelezen, en dat de brief van de 

Kolossenzen bij u wordt voorgelezen. 

 


